
 
 
 
 
 
 
 

การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบตัิตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

(ชื่อโครงการแยกตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา) 
 
กลยุทธ์หลัก (กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน) 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ  ศาสตร์พระราชา 

2. สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส านึกในความเป็นชาติไทยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 

4. สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และรักถิ่นเกิด 
5. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทย

แลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล  
6. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและความ

เป็นโรงเรียนประชารัฐ 
7. พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการแยกตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
(โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.23) 

 
กลยุทธ์หลัก 
(กลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน) 

กลยุทธ์รอง 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

ชื่อโครงการ 

1.พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา 
 

1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงให้เข้าสู่ไทย
แลนด์ 4.0 
 
 
 
 
 
 
....................................................... 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่หลากหลาย 
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................... 

1) จัดท าข้อสอบประจ าปี 
2) พัฒนางานการจัดการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ 
4) ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศภาษา
ที่สอง 
5) ค่ายสรรค์สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์การ
เรียนรู้แบบ STEM Education 
6) ออกแบบลายกระเป๋าผ้าจากโปรแกรม 
The geometer’s Sketchpad (GSP) 
............................................................. 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในโรงเรียน 
2) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
3) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
4) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
5) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
6) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
7) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา-พลศึกษา 
8) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
9) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
............................................................. 
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1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................ 
1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... 
1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์ และสามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความเป็นพลโลก 
........................................................ 
 
 
 

1) พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
3) วันคริสต์มาส และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษและอาเซียน 
4) ภาษาอังกฤษวันละค า 
5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านคณิตศาสตร์ 
6) ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน (O-Net) 
7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
8) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................ 
1) ส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
2) วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย    
3) สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   
4) วันอาเซียน 
5) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
6) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 
7) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการแสดง
มายากล 
............................................................. 
1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2) การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 
............................................................ 
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1.6 สร้างเสริมกิจกรรมปลูกฝัง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศาสตร์พระราชาแก่นักเรียนให้เกิด
ความย่ังยืน 

1) ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การศึกษาท่ียั่งยืน 
2) โรงเรียนประชารัฐ 1 อาชีพ 1 
ผลิตภัณฑ์สู่วิถีชีวิตพอเพียงจากปุ๋ยมูล
ไส้เดือนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 

2.สร้างเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยมพื้นฐาน 12 
ประการ ส านึกใน
ความเป็นชาติไทย
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................... 
2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม 
 
 
 
.......................................................... 
2.3 พัฒนาระบบการประเมิน  การ
ก ากับติดตาม  การป้องกันและแก้ไข
ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 
 

1) พิธีไหว้ครู 
2) ปฐมนิเทศนักเรียน 
3) พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิม
นิเทศ 
4) วันส าคัญทางศาสนา 
5) วันแม่ 
6) โรงเรียนคุณธรรม 
7) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณะลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
8) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
9) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พุทธ-
คริสต์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 
10) ส่งเสริมประชาธิปไตย 
............................................................. 
1) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) แก้ปัญหานักเรียน ติด 0 ร มส. และ 
มผ. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3) ท.ร.ศ.สร้างโอกาส สร้างคน สร้าง
อนาคต 
............................................................. 
1) ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน 
 

3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ให้

3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

1) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม และจัดภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 
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เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
3.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงาม 
มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การจัดการ
เรียนรู้ 
.......................................................... 
3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ในโรงเรียนให้สามารถใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
.......................................................... 
3.4 จัดหาและหรือบ ารุงรักษา วัสดุ-
ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้อง
ส านักงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อม
ใช้งาน 

2) อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
4) พัฒนาระบบงานห้องสมุด 
5) พัฒนา/อนุรักษพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา (พน) 
6) ปรับปรุงฟาร์มไส้เดือนเพ่ือพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
............................................................. 
1) พัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 
2) ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
............................................................. 
1) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
............................................................. 
1) จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
2) จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
3) จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานกลุ่มกิจการ
นักเรียน 
4) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ พัฒนา
ปรับปรุงห้องแนะแนว 
5) จัดหาสื่อการเรียนการสอนพลศึกษา 
6) จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

4.สร้างเสริมนักเรียน
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ
รักถิ่นเกิด 
 

4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และอ่ืนๆ 
 
.......................................................... 
4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1) จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
2) จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล  
3) To be number 1 
............................................................. 
1) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน 
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5.พัฒนาระบบ
บริหารโดยใช้การ
วิจัยและนวัตกรรม
การบริหารงานให้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 
4.0และ
มาตรฐานสากล  
 
 

5.1 วางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้าน
บุคคลและงบประมาณให้เหมาะสม
เพียงพอและคุ้มค่า 
.......................................................... 
5.2 พัฒนาและจัดระบบการนิเทศ
ภายในให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ไทยแลนด์ 4.0 
 
 
 
.......................................................... 
5.3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเป็น
ธรรม 
.......................................................... 
5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียม 
.......................................................... 
5.5 เร่งประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับชุมชน องค์กรภายนอก
ทุกภาคส่วน 
 

1) พัฒนางานกลุ่มงบประมาณและ
แผนงาน 
 
............................................................. 
1) ตรวจสอบและนิเทศภายในกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
2) นิเทศภายใน 
3) ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล
โครงการกลุ่มวิชาการ 
4) นิเทศภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
............................................................. 
1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ศึกษาดูงาน) 
 
............................................................. 
1) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
............................................................. 
1) ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
 

6.ระดมทรัพยากรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือ
การพัฒนาการศึกษา
และความเป็นโรงเรียน
ประชารัฐ 
 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตาม
นโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
.......................................................... 
6.2 ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองและชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
.......................................................... 
6.3 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
.......................................................... 

1) สานสัมพันธ์บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
 
............................................................ 
1) สานสัมพันธ์บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
2) ประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 
............................................................ 
1) สานสัมพันธ์บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
 
............................................................ 
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6.4 ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ หรือสถาน
ประกอบภายนอก มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การ
มีงานท า 

 
1) สานสัมพันธ์บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
 
 

7.พัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร  และ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 
โดยเน้นหลักธรรมาภิ
บาล และจัดระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

7.1 สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 
11 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
.......................................................... 
7.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 

1) พัฒนาบุคลากร 
2) แนะแนวศึกษาต่อ 
3) แนะแนวสานฝันแบ่งปันความรู้ 
4) โรงเรียนสุจริต 
5) รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
6) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
7) ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 
............................................................ 
1) พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
 

 


